
7 februari 2022 

 

Beste organisatoren van evenementen in Molenlanden, 

 

Met de laatste versoepelingen zijn vanaf 26 januari bepaalde evenementen weer toegestaan. Op de 

evenementenkalender staan veel mooie evenementen op de planning, waar u allen vast al mee 

bezig bent. De toekomst van corona is moeilijk te voorspellen. Wij krijgen helaas niet eerder dan de 

persconferentie te horen wat de nieuwe regels worden rondom evenementen. Met deze mail willen 

we u verder informeren hoe om te gaan met de vergunningaanvraag. Deze mail versturen wij naar 

de organisatoren van evenementen tot 1 juni. Wellicht is onderstaande informatie u al bekend 

omdat we u (telefonisch) gesproken hebben of heeft u zelfs al een aanvraag ingediend.  

 

Wat zijn de huidige regels? 

Onder deze mail vindt u een stroomschema waarin goed te zien is welke evenementen zijn 

toegestaan en welke regels er gelden. 

Uitgebreidere informatie is terug te vinden op: Coronaregels voor evenementen | Coronavirus 

COVID-19 | Rijksoverheid.nl. 

Wat we hierin zien is dat onder voorwaarden een aantal evenementen weer kunnen plaatsvinden. 

Eén van die voorwaarden is de verplichting van het coronatoegangsbewijs. 

Een uitzondering hierop zijn jeugdactiviteiten t/m 17 jaar en hun begeleiders. 

 

Hoe nu verder? 

Binnenkort is er weer een persconferentie en is er de hoop en verwachting dat we dan verdere 

versoepelingen horen. De verwachting is echter ook dat we nog steeds te maken zullen hebben met 

1,5 meter, coronatoegangsbewijzen, gecontroleerde in- en uitstroom enz. Als organisatie kunt u 

alvast nadenken hoe hier mee om te gaan. 

U kunt al een aanvraag indienen voor uw evenement of als u een 5-jarige vergunning heeft een 

meldingsformulier. 

Hierbij vragen we om de gebruikelijke bijlagen die voor uw evenement van toepassing zijn, zoals een 

programma, tekening e.d. 

We vragen niet om een uitgebreid coronaplan, u kunt volstaan met een korte vermelding hoe u 

omgaat met de coronaregels. Dit mag gewoon op het aanvraag-/meldingsformulier. 

Wij kunnen uw aanvraag dan alvast voorleggen aan de hulpdiensten. Er wordt dan vooral gelet op de 

(brand) veiligheid en de openbare orde. 

Als dat allemaal in orde is wordt de vergunning verleend onder voorbehoud van de landelijke COVID-

19 maatregelen (coronadisclaimer). Indien noodzakelijk kunnen richting uw evenement aanvullende 

voorwaarden opgesteld worden.  

 

Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs 

Als gemeente weten we dat het controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB) extra kosten met 

zich mee kan brengen voor u als organisator van een evenement. Daarom is er een regeling opgezet 

met een tegemoetkoming in de extra kosten voor de controle hierin. Deze regeling loopt tot eind 

maart waar de meesten van u nog niets aan hebben. Maar mogelijk wordt deze verlengt. Hierover 

zullen we uiteraard communiceren. 

 

 

 

 



Heeft u vragen? 

Wij realiseren ons dat elk evenement anders is. Wij denken dan ook graag met u mee wat voor uw 

evenement belangrijk is. U kunt ons altijd e-mailen via apv@jouwgemeente.nl en telefonisch via 

088-7515000. 

U kunt vragen naar één van de medewerkers van cluster Veiligheid. 

 

Wij wensen u veel succes toe met de voorbereidingen en denken graag met u mee! 

 

 

Stroomschema: 

 


